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1. RESUMO 

 

O uso de adubação orgânica é uma prática muito usada pelos abacaxicultores, 

principalmente com o esterco de galinha, porém sem critérios técnicos. Sendo assim, 

objetivou-se avaliar o efeito do esterco de galinha no solo, em cobertura e incorporado 

nos atributos químicos do solo, e, avaliou os atributos biométricos, produtividade 

qualidade do fruto. O experimento foi instalado em blocos casualizados, cujos os 

tratamentos foram 0; 50; 100; 200; 400 g planta-1 com quatro repetições. Após seis 

meses, coletou-se amostras de solo para determinações de pH (CaCl2), teores de P 

(resina), Ca2+, Mg2+ e K+ trocáveis, acidez potencial (H+Al) e C orgânico e, 13 meses 

após a aplicação do esterco referido avaliou-se os atributos biométricos, produtividade 

e qualidade do fruto. A aplicação do resíduo orgânico trouxe melhorias para a fertilidade 

do solo, entretanto, para os atributos biométricos, produtividade e qualidade do fruto 

não foram observados efeitos, exceto para o pH do suco que obteve seu valor 

acrescido. 

 

Palavras chave: Produtividade, qualidade do fruto, resíduo orgânico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O abacaxizeiro é cultivado em regiões tropicais, em sua maioria com solos de 

fertilidade limitada, desta forma, a cultura requer técnicas de manejo, como a adubação 

orgânica, que podem ser otimizadas associando resíduos orgânicos disponíveis 

próximos às regiões produtoras de abacaxi, como o esterco de galinha. Trata-se de um 

material puro, que segundo Gianello e Ernani (1983) possui elevados teores elevados 

de nitrogênio (2,6-3,0%), fósforo (3,9-4,5%) e potássio (1,0-3,0%) quando comparado 

com outras fontes de adubos orgânicos; podendo assim aumentar a disponibilidade de 

nutrientes como o P extraível (MORETI et al., 2007), aumentar o pH e teores de 

macronutrientes de modo geral (SILVA; MENDONÇA, 2007), sendo considerado um 

agente condicionador do solo por trazer efeitos benéficos aos atributos químicos do 

solo e por melhorar as condições de cultivo. Entretanto, o uso isolado de adubos 

orgânicos não garante a exigência da cultura, e, recomenda-se sempre que viável a 

adubação orgânica associada à mineral. Devido ao aumento da produção de abacaxi e 

das exigências quanto à produtividade e qualidade do fruto por parte do mercado 
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consumidor e indústrias, é de grande valia procurar elevar o padrão frutos. Desta forma, 

é de extrema importância avaliar o desenvolvimento das diferentes partes do 

abacaxizeiro como diâmetro do fruto, número de rebentos e frutilhos, comprimento e 

massa das folhas, bem como parâmetros de qualidade, como cor, firmeza, teor se 

sólidos solúveis totais, pH, acidez titulável, pois, as alterações que ocorrem no solo 

podem levar a alterações na produtividade e qualidade final do fruto, uma vez que o 

excesso ou a falta de nutrientes pode influenciar o desenvolvimento da planta.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho objetivou avaliar o efeito do uso em cobertura e incorporado do 

esterco de galinha nos atributos químicos do solo, atributos biométricos, produtividade e 

qualidade do fruto, ocupado com a cultura do abacaxi. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O experimento foi instalado em novembro de 2013, no município de Colômbia - SP. 

O local possui clima tropical com temperatura media em torno de 23°C e precipitação 

pluvial com 1429 mm anuais e solo com textura franco arenosa, sendo classificado 

como Latossolo Vermelho (Oxisol) segundo os critérios do Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2013). As parcelas possuíam 80 plantas em uma 

área de 22,75 m² e seguiu-se o delineamento de blocos casualizados, constando cinco 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram da aplicação de esterco 

de galinha (0; 50; 100; 200; 400 g planta-1), sendo um incorporado ao solo no sulco de 

plantio e outro aplicado em cobertura na linha de plantio. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (Teste F), a até 5% de probabilidade. Os efeitos 

significativos foram avaliados por regressão polinomial adotando-se como critério de 

seleção do modelo ajustado, a significância dos coeficientes da equação ajustada, até o 

segundo grau. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O experimento foi instalado junto a área convencional de produção de abacaxi. 

Realizou-se a aplicação de 7 t ha-1 de calcário e em sequência foi realizado preparo 

convencional do solo. Para o plantio foi utilizado o cultivar Pérola, predominante na 
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região e mudas do tipo filhote com massa média de 200 g. As parcelas experimentais 

possuíam quatro linhas duplas espaçadas com 0,80 m, e cada linha dupla espaçada em 

1,10 m, com cada planta espaçadas em 0,35 m na linha. Após o plantio, aplicou-se as 

doses de esterco de galinha em cobertura ao solo, próximo à base da planta; e antes 

do plantio, em outro experimento, incorporou-se as doses no sulco de plantio, conforme 

os tratamentos especificados. Realizou-se duas adubações com sulfato de amônio (20 

g planta-1), quatro com 20-00-20 (60 g planta-1), quatro capinas manuais, três 

aplicações de herbicidas e tratamentos fitossanitários. 

Após o sexto mês da implantação, retiraram-se 10 sub-amostras por parcela, com 

amostrador de rosca motorizado, no mesmo local das aplicações do EG, sendo nas 

camadas 0-0,1 e 0,1-0,2 m. O solo foi encaminhado para os procedimentos 

laboratoriais para determinações de pH (CaCl2), teores de P (resina), Ca2+, Mg2+ e K+ 

trocáveis, acidez potencial (H+Al) e C orgânico. 

Para estimar a produtividade do abacaxizeiro, colheram-se vinte e quatro frutos 

descontando-se as duas ruas laterais como bordadura. Desse total, seis frutos do 

interior da parcela foram separados e destinados para maiores definições, como 

contagem do número de frutilhos, diâmetro mediano, comprimento dos frutos com e 

sem coroa, e, das mesmas seis plantas centrais da parcela mediu se o comprimento e 

o diâmetro do pedúnculo, contagem de plantas sem rebento, número de rebentos e 

filhotes por planta. Em seguida, as mudas filhotes foram pesadas. 

Para a avaliação dos parâmetros foliares, coletou-se as chamadas folhas ‘D’, 

classificadas por Cunha e Cabral (1999) como a folha mais jovem entre as folhas 

adultas e a mais ativa fisiologicamente entre todas as outras. Sendo assim, determinou-

se o comprimento, largura e massa seca. Para determinação da massa seca, as 

amostras foram pesadas quando úmidas e encaminhadas ao laboratório, onde foram 

acondicionadas na estufa e pesadas quando secas. Também se coletou amostras para 

avaliação das raízes, com o auxílio de um cilindro nas medidas de 30 x 20 cm. As 

amostras foram colocadas em uma embalagem de plástico, separadas por meio de 

lavagem e com auxílio de uma peneira; em seguida, as mesmas foram submetidas à 

pesagem, encaminhadas ao laboratório, acondicionadas na estufa, para determinação 

da massa seca. 

Para determinar a qualidade do fruto, realizou-se a extração do suco de seis frutos 

colhidos no interior da parcela, determinando assim o brix, acidez titulável (AT) e pH. 

Dessa forma, cortaram-se todos os frutos de cada parcela, retirando-se três fatias do 

meio de cada fruto e posteriormente extraindo o suco, e, com auxílio de um 
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refratômetro de bolso, mediu-se o brix. As amostras de suco foram embaladas e 

encaminhadas ao laboratório onde, com o auxílio de um pHmetro foi determinado o pH. 

Posteriormente a acidez titulável foi avaliada por meio de solução de hidróxido de sódio 

0,1N, utilizando fenolftaleína como indicador (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

 

6. RESULTADOS 

 

Na camada superficial, as doses crescentes de esterco de galinha aplicado em 

cobertura no solo provocaram efeito em pH, H + Al, P, Mg, onde para os todos os 

atributos foi observado aumento, exceto a acidez potencial, que obteve redução. Na 

camada de 0,1-0,2 m o efeito foi igual à camada superficial, exceto pelo Mg que não se 

observado efeitos significativos (Tabela 1). 

Tabela 1- Atributos químicos do solo seis meses após a aplicação de esterco de galinha em cobertura, nas 

camadas de 0-0,1 m e 0,1-0,2 m. 

Doses        

pH 

MO P  K Ca Mg H+Al 

g planta-1 g kg-1 mg dm-3  --------------------------mmolc dm-3---------------------------- 

Camada 0-0,1 m 

0 3,7 15 4 0,5 5 3,0 45 
50 3,8 16 6 1,0 4 2,0 42 

100 3,9 15 13 1,2 15 3,0 39 
200 4,0 17 19 1,3 29 4,0 38 

400 4,2 17 33 1,8 21 7,0 35 

Fdoses
(1) 6,64* 0,16ns 3,86* 2,49 ns 1,15 ns 5,03* 3,93* 

Cv(%)(2) 4,0 11,2 79,1 51,8 132,4 38,9 10,1 

Camada 0,1-0,2 m 

0 3,8 13 2 0,4 3 1 42 
50 3,7 12 3 0,6 2 2 42 

100 3,8 13 8 1,3 11 2 41 
200 3,8 13 6 0,7 4 2 39 

400 4,0 13 30 0,8 15 3 36 

Fdoses
(1) 7,61* 0,84 ns 4,56** 1,51 ns 2,39 ns 2,77 ns 5,11* 

Cv(%)(2) 2,0 7,9 84,8 70,2 103,6 34,6 5,0 

(1): * = significativo a 5% de probabilidade;** = significativo a 1% de probabilidade; ns = não significativo a 5% de 
probabilidade; (2): coeficiente de variação.  
 

 Quando incorporado ao solo, as doses crescentes de esterco de galinha na 

camada 0-0,1m proporcionaram efeito significativo em pH, P, Ca, Mg, H+Al, MO, onde 

para todos os atributos obteve-se aumento, diferente da acidez potencial que obteve 

redução. 

Em profundidade, o efeito foi igual à camada superficial, exceto pelo P, 

coeficiente de variação elevado prejudicou a detecção do efeito para o elemento 

(Tabela 2). 
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Tabela 2- Atributos químicos do solo seis meses após a aplicação de esterco de galinha incorporado no 
sulco de plantio, nas camadas 0-0,1 e 0,1-0,2 m. 

Doses        

pH 

MO P  K Ca Mg H+Al 

g planta-1 g kg-1 mg dm-3  --------------------------mmolc dm-3---------------------------- 

Camada 0-0,1 m 

0 3,9 16 14 2 5 3 43 

50 4,1 16 52 1,4 17 4 39 

100 4,9 18 150 1,7 68 7 31 

200 5 19 216 1,8 70 11 28 

400 5,9 19 298 2,2 149 18 19 

Fdoses
(1) 17,57** 3,33* 16,36** 1,40ns 12,71** 9,41** 22,76** 

Cv(%)(2) 8,1 11,1 39,4 29,8 53 47,4 12,2 

Camada 0,1-0,2 m 

0 3,8 13 20 1,1 9 1,5 42 

50 3,9 14 36 1 7 2 41 

100 4 15 45 1,1 11 3 38 

200 4,3 15 74 1,1 34 4 36 

400 5,1 16 186 1,3 63 13 26 

Fdoses
(1) 9,43** 4,64**   2,58 ns   0,47 ns 3,11* 4,06** 4,34** 

Cv(%)(2) 8,43 8,13 114,53 32,92 107,7 97,11 16,78 

(1): * = significativo a 5% de probabilidade;** = significativo a 1% de probabilidade; ns = não significativo a 5% de 
probabilidade;(2): coeficiente de variação.  
 

 Pode-se detectar aumento do pH nas duas camadas (Figuras 1 e 2), bem como 

nos dois modos de aplicação, isso provavelmente se deve aos ácidos orgânicos 

liberados no solo que consomem o H+ da solução (SILVA; MENDONÇA, 2007), o que 

está totalmente ligado a redução da acidez potencial (Tabela 1), reduzindo assim a 

solubilidade do alumínio, além do aumento dos teores de magnésio. 

   
FIGURA 1- Aumento linear do pH, à direita na camada 0-0,1m e a esquerda na camada de 0,1-0,2 m, em 
função de doses de esterco de galinha aplicado em cobertura. 
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FIGURA 2- Aumento linear do pH, à direita na camada 0-0,1m e a esquerda na camada de 0,1-0,2 m, em 

função de doses de esterco de galinha incorporado ao solo. 

 

 Entretanto, para o potássio, que é o nutriente mais exigido pela cultura 

(SOUZA,1999), o efeito não ocorreu (Tabelas 1 e 2), pois esse nutriente não integra as 

estruturas químicas orgânicas (MEURER; INDA Jr., 2004) sendo facilmente solubilizado 

na solução do solo, facilitando a absorção ou perca por lixiviação.  

Sendo assim, de acordo com dados apresentados, o esterco de galinha 

proporcionou ganho de fertilidade para o solo, entretanto, para os atributos biométricos 

(Tabela 3), parâmetros vegetativos e produtividade (Tabela 4) e parâmetros da folha D 

(Tabela 5) não foram observados ganhos com o uso do esterco referido. 

Tabela 3. Parâmetros biométricos dos frutos 13 meses após a aplicação do esterco de galinha, incorporado e 
cobertura no solo. 

Doses Frutílhos Diâmetro Comprimento Comprimento  

g planta-1 
 

  com coroa sem coroa 

   Unidade  -----------------------------cm------------------------------ 

INCORPORADO 

0 98 9,7 34,7 13,5 

50 98 9,7 32,6 13,7 

100 99 9,3 33,7 13,6 

200 98 9,7 31,9 13,7 

400 99 9,7 32,0 13,7 

Fdoses
(1) 0,04 ns 0,54 ns 2,67 ns 0,13 ns 

Cv(%)(2) 8,8 4,6 4,5 3,3 

COBERTURA 

0 94 9,65 35,4 13,7 

50 96 9,90 33,4 13,4 

100 100 10,21 34,6 14,6 

200 95 9,90 34,0 13,7 

400 100 10,16 33,6 14,5 

Fdoses
(1)     1,86 ns 2,87 ns 1,92 ns 2,37 ns 

Cv(%)(2) 2,7 4,3 3,4 4,8 

(1): ns = não significativo a 5% de probabilidade; (2): coeficiente de variação.  
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Tabela 4. Parâmetros vegetativos e produtividade 13 meses após a aplicação do esterco de galinha, 
incorporado e cobertura no solo. 

Doses Plantas Rebentos Mudas ---------Massa seca-------- Produção  

g planta-1 
Sem 

por planta Filhotes Parte áerea folha D Raiz   
rebentos 

  %  Unidades  Unidades ----------------g---------------- kg ha-1 

INCORPORADO 

0 21 0,8 5,2 188,7 5,6 36,5 25.378 

50 17 1 4,4 197,2 6,7 30,7 25.871 

100 8 1,1 5,2 269,4 7,7 22,9 25.988 

200 21 0,8 5,2 235,1 7,8 26,6 25.346 

400 4 1,1 4,6 246,8 8,2 27,7 26.513 

Fdoses
(1) 1,48 ns 1,89 ns 0,35 ns 0,58 ns 0,47 ns 0,96 ns 0,47 ns 

Cv(%)(2) 87,9 27,1 25,9 39,1 39,1 36,1 5,5 

COBERTURA 

0 13 1 5 243,2 7,5 35,8 27.338 

50 25 0,9 5 280 8,8 53,3 27.475 

100 8 1,1 5,9 292,7 8,8 45,3 27.825 

200 21 0,9 5,3 314 8,9 64,8 27.038 

400 17 0,9 5,8 214 8,3 44 28.117 

Fdoses
(1) 1,41 ns 0,90 ns 0,69 ns 1,14 ns 1,85 ns 0,90 ns 0,31 ns 

Cv(%)(2) 7,9 28,6 19,3 27,9 47,7 47,7 5,5 

(1): ns = não significativo a 5% de probabilidade; (2): coeficiente de variação.  
 

Tabela 5. Parâmetros da folha D, 13 meses após a aplicação do esterco de galinha, incorporado e cobertura no 
solo. 

Doses ----------------------Folha D------------------------ ----------Pedúnculo---------- 

 
Comprimento  Largura Massa Comprimento Diâmetro 

 g planta-1 ---------------cm---------------- g ----------------cm------------------ 

INCORPORADO 

0 82,2 5,8 57,08 27,3 2,4 

50 85,6 6,1 61,92 26,5 2,3 

100 84,4 5,8 57,50 26,0 2,3 

200 81,9 5,7 55,42 26,4 2,31 

400 88,8 6,0 61,46 26,2 2,3 

Fdoses
(1) 1,81 ns 1,97 ns 1,71 ns 0,65 ns 0,25 ns 

Cv(%)(2) 4,9 4,1 1,4 4,6 7,2 

COBERTURA 

0 83,9 6,2 58,1 28,1 2,4 

50 86,6 6,2 61,4 28,8 2,4 

100 86,5 6,4 64,8 27,7 2,5 

200 87,1 6,2 63,3 28,2 2,5 

400 87,1 6,4 65,4 28,1 2,5 

Fdoses
(1) 0,95 ns 0,62 ns 1,41 ns 0,28 ns 0,67 ns 

Cv(%)(2) 3,2 4,7 7,9 5,3 6,6 

(1): ns = não significativo a 5% de probabilidade; (2): coeficiente de variação.  
 

 Esse fato provavelmente está relacionado a adubação mineral de plantio e de 

cobertura, que, mostraram-se suficientes para atender a demanda da cultura, assim 

como pela ausência de efeito do K no solo (Tabelas 1 e 2). Além disso, outros fatores 

limitantes como o ano atípico de altas temperaturas e baixa pluviosidade colaboraram 

impedindo o pleno desenvolvimento da planta aproveitando o ganho de fertilidade 

possibilitado pelo uso do resíduo. 
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Tratando-se da qualidade do fruto, as doses do esterco de forma incorporada 

ocasionaram efeito no pH dos frutos, obtendo valores oscilando entre 3,7 a 4,3 (Tabela 

6), sendo próximos aos valores considerados normais por Manica (2000). Entretanto, o 

efeito ocasionado no pH não implica em alterações suficientes na qualidade química do 

fruto, a ponto de influenciar nas características organolépticas em relação ao consumo.  

Para sólidos solúveis, não foram observados efeitos em nenhum dos modos de 

aplicação do esterco (Tabela 6), o que pode estar ligado aos teores de K, sendo este o 

nutriente responsável pelo aumento do teor de sólidos solúveis totais (SOUZA, 1999). 

Entretanto, o uso do esterco de galinha na fertilidade do solo, não proporcionou efeito 

nos teores de K no solo (Tabelas 1 e 2), ocasionando a ausência de efeito para esse 

atributo. 

Tabela 6. Qualidade do suco do abacaxi 13 meses após a aplicação do EG, incorporado e cobertura no solo. 

Doses pH BRIX ATT 

g planta-1   ------------%----------- 

INCORPORADO 

0 3,7 12,6 13,0 

50 4,0 13,4 12,2 

100 4,1 13,0 11,4 

200 4,0 13,3 22,6 

400 4,3 13,9 12,4 

Fdoses
(1)   3,14*   0,86 ns    0,83 ns 

Cv(%)(2) 5,5 8,0 70,0 

COBERTURA 

0 3,8 13,0 12,7 

50 4,2 12,9 14,7 

100 4,1 13,0 14,3 

200 3,9 13,3 15,0 

400 4,3 13,9 12,4 

Fdoses
(1)   2,95 ns    0,72 ns   1,77 ns 

Cv(%)(2) 5,7 7,2 13,1 

1): * = significativo a 5% de probabilidade; ns = não significativo a 5% de probabilidade; (2): coeficiente de variação 
 
 

Analisando a acidez titulável e de acordo com o teste F, observa-se que o uso do 

esterco não proporcionou quaisquer alterações relevantes em seus resultados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O uso do esterco de galinha trouxe ganho para fertilidade do solo, se mostrando 

como uma importante fonte de nutrientes, elevando a matéria orgânica, pH e os teores 

P, Ca, Mg, além do efeito corretivo da acidez ativa do solo. Se tratando dos padrões de 

qualidade do fruto, o tratamento com esterco de galinha incorporado ao solo 

proporcionou aumento do pH. Para as avaliações como atributos biométricos e 
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produtividade, não foram observados efeitos, todavia, deve-se ressaltar que o uso do 

esterco manteve as características gerais do fruto consideradas normais. 
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